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CORRIDAS, 
SALTOS, 
LANÇAMENTOS 
E SUPERAÇÃO!

Aprovado junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - O Projeto visa proporcionar a 

formação e o desenvolvimento na modalidade atletismo, olímpico e paralímpico, para 55 atletas, 

crianças e adolescentes, dos sexos masculino e feminino, com idade entre 14 e 20 anos, oriundas das 

diversas camadas sociais de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, através de atividades 
continuadas e, além dos treinamentos, a participação em campeonatos.

Aquisição de agasalho, uniforme, transporte, vale-transporte, taxas de anuidade, registro de treinadores, 
registro de atletas, arbitragem, seguro, ambulância, Estagiário, Técnico e Supervisor, lanche.



ATLETISMO

INOVAÇÃO

ALTO RENDIMENTO

PROJEÇÃO DO ESPORTE 
OLÍMPICO E PARALÍMPICO

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

INCLUSÃO

DIVERSIDADE

IMPACTAR POSITIVAMENTE A 
VIDA DAS PESSOAS



JUSTIFICATIVA

1 – O Atletismo é um dos esportes mais
democráticos do mundo.

2 – Uma potente ferramenta de socialização,

promoção da saúde, e projeção pessoal dos
indivíduos por meio do esporte.

3 – Proporcionar o acesso de crianças,

adolescentes e jovens a uma estrutura física de

altíssimo nível, gerando integração, inclusão e

ascensão social.

4 – Impactar vidas movidas pela superação

individual e coletiva, contribuindo para o

fomento do esporte em Minas Gerais, bem como

ao aumento da representatividade do estado no
cenário esportivo nacional.



PARCERIA INOVADORA E HISTÓRICA 

Braço social do Cruzeiro Esporte Clube, 

que tem como importantes pilares de 

atuação o esporte, a cultura, a educação 

e o social, realizando projetos que buscam 

impactar cada vez mais pessoas, em 

parcerias com empresas privadas, a 

sociedade e o poder público.

Estrutura de ponta somada a conhecimento.

Referência nacional na detecção, 

desenvolvimento e aprimoramento de 

talentos esportivos, disseminação de 

métodos de treinamento e geração de 

conhecimento científico multidisciplinar nas 

ciências do esporte.

Reconhecido como um dos maiores clubes 

do futebol brasileiro e internacional, o 

Cruzeiro foi duas vezes vice-campeão 

mundial e tem no seu currículo uma extensa 

coleção de títulos, referência mundial no 

futebol, vôlei, e também no atletsimo, com 
uma trajetória de sucesso na corrida de rua.



INFRAESTRUTURA CTE/UFMG



1 – Piscina aquecida, com 8 raias
móveis

2 – Pista de atletismo com 9 
raias, com o mais alto grau de 
certificação de qualidade

3 - Salas de fisioterapia

4 - Hidroterapia

5 - Treinamento de força

6 - Banheiras de recuperação

7- Espaço para refeitório

8 - Auditório com 60 lugares

Obs.: Todos os espaços com 
acessibilidade.

INFRAESTRUTURA



HISTÓRIA

Inauguração da 

pista de atletismo

Inauguração do 

Parque Aquático
Preparation Camp:

British Olympic Association

JUN/2012 DEZ/2015 ABR/2016 JUN/2016 AGO/2016 MAR/2017 MAR/2017 MAR/2017

Super Meeting de 

Atletismo

Preparation Camp:

British Paralympic Association

Sports-related: UFMG entre 

as 50 melhores do mundo

Prorrogação do Projeto de 

Desenvolvimento do Esporte

Equipe polonesa de 

atletismo: temporada de 

preparação no CTE



Projeto esporte 
parali ́mpico de alto 

rendimento

Renovação da pista 

de atletismo
Início Parceria CTE

FUNDEP

DEZ/2018 DEZ/2018 AGO/2019 NOV/2019 DEZ/2019

Projeto de 

Extensão do CTE

Novo Projeto com 

Ministério da 

Cidadania

HISTÓRIA



SUPER MEETING DE 
ATLETISMO

https://www.dropbox.com/s/yzasfzd6u7sxfa9/Meeting%20de%20Atletismo%20CTE.mp4?dl=0


CTE/UFMG EM TÓQUIO!

A atleta paralímpica que integra a equipe de

lançamento de disco do CTE/UFMG, Izabela

Silva Campos, compõe o time que representa

o Brasil nos Jogos Paralímpicos em Tóquio. Ela

já deu uma medalha de bronze ao Brasil nas

olímpiadas do Rio, em 2016, e é destaque da

equipe brasileira. Em 2019, nos Jogos

Parapan-Americanos, conquistou a medalha

de ouro.

https://www.youtube.com/watch?v=tQ0_LhysAPI


PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO

Uso de plataformas digitais com todos os recursos disponíveis no período de divulgação: Instagram, 

LinkedIn, Youtube, Twitter, Facebook.

Uso de backdrop, placa de divulgação e flyer.

RETORNO INSTITUCIONAL AO INCENTIVADOR

Logotipo nos uniformes de competições de atletismo

Logotipo nos uniformes de treino de atletismo

Logotipo nos backdrops do atletismo

Logotipo no rodapé do site oficial do Instituto Palestra Itália (IPITA)

02 (duas) placas no Centro de Treinamento (confecção e instalação por conta do cliente)

Pacote mensal de posts em mídias sociais do IPITA e do CTE/UFMG: 1 postagem por mês

CONTRAPARTIDA SOCIAL

Com o objetivo de ampliar as ações do projeto e criar laços com a comunidade esportiva, o

projeto contemplará a realização de capacitações esportivas gratuitas para professores da rede

pública de ensino, com carga horária mínima presencial de 08 horas.



METAS

Nº Descrição Documentos comprobatórios

1
Atender 55 beneficiários do Projeto Esportivo, na modalidade
Atletismo, distribuídos em 4 turmas, com até 5 treinos
semanais de 2 horas, conforme público alvo e critérios de 
seleção delimitados

Lista de presença; relação nominal de 
beneficiários do projeto

2 Divulgar as ações do projeto, com no mínimo 1 postagem 
semanal nas redes sociais

Link das postagens realizadas

3
Participar do Campeonato Estadual de Atletismo, com no 
mínimo 25 atletas da categoria Sub-16 e no mínimo 15 atletas 
da categoria Sub-18

Súmula dos jogos; Reportagens, 
quando for o caso

4 Realizar quatro peneiradas, sendo duas por semestre
Relatório fotográfico; Link das 
postagens de divulgação das 
peneiradas

5
Realizar capacitações esportivas gratuitas para professores da 
rede pública de ensino, com carga horária mínima presencial 
de 08 horas

Certificado emitido para os 
professores presentes e relatório 
fotográfico

6
Disponibilizar serviço de transporte para os atletas, até o local 
de execução do projeto, cinco vezes por semana, com pontos 
de encontro e rotas previamente definidas

Planilha contendo a quilometragem 
percorrida; Relatório mensal 
contendo a definição dos pontos de 
encontro, definição da rota e a relação 
nominal dos atletas por ponto de 
encontro



INVESTIMENTO

R$349.382,77



QUEM SOMOS
O Instituto Palestra Itália (IPITA) foi fundado em novembro de 2017 e,

desde a sua criação, realiza e apoia várias ações sociais, no estado

de Minas Gerais.

Hoje, como braço social do Cruzeiro, o Instituto tem a finalidade de:

Resgatar, projetar e preservar a história

centenária do Cruzeiro e da comunidade de
imigrantes italianos que criaram o Clube em 1921.

Promover a sustentabilidade da formação
de atletas olímpicos e paralímpicos.

Realizar ações esportivas, culturais, sociais e educacionais,

gerando impacto social, renda e fortalecimento do maior

nativo de uma nação, que são as pessoas.

Proporcionar o desenvolvimento de habilidades individuais e

coletivas.



PILARES DE ATUAÇÃO

CULTURA EDUCAÇÃOSOCIALESPORTE



ATUAÇÃO

Desde a sua criação, em 2017, o IPITA realiza e

apoia várias ações sociais, como por exemplo:

“Batas com Amor” – Com o objetivo de levar um

momento lúdico e leve para as crianças com câncer que

estão em hospitais, o Instituto doa camisas de times de

futebol, que são transformadas em batas hospitalares, e

estas passam a fazer parte do enxoval utilizado pelos

pacientes durante o tratamento. A ação renova o brilho

nos olhos dos pequenos participantes.

"Macarrão Solidário" – O IPITA contribui com instituições

de caridade de Belo Horizonte, fornecendo alimentos e

itens de vestuário e higiene. A entidade também

promove a distribuição do “Macarrão Solidário” para
moradores de rua.



MISSÃO
Garantir a contínua valorização das origens palestrinas no

processo constituinte do Cruzeiro Esporte Clube, por meio de

uma agenda propositiva e engrandecedora, unindo o

passado, o presente e atuando de forma ampla para a

construção de seu melhor futuro.

VISÃO
Ser reconhecido pelas suas partes interessadas como o

agente mais atuante no envolvimento e na vinculação

do universo do Cruzeiro Esporte Clube ao do Palestra

Itália.



VALORES

Orgulho
de nossa trajetória

Respeito e fidelidade
à história

Compromisso
com as memórias,

fazendo-as cada vez mais
vivas

Mobilização contínua
de nossa comunidade nos

diversos setores, propagando o

nome do Institutoem ações esportivas,

culturais, sociais e educacionais

Somos todos Cruzeiro
porque fomos Palestra

Amor
pelo que fomos,

somos e seremos



DESAFIO

Sustentabilidade – Investimento sem dispêndio nos 4

pilares do instituto

Inovação – Geração de novos negócios com

iniciativas que geram ganho econômico e social

Gestão Transparente – Governança, Riscos e

Compliance



ENTRE EM CONTATO

EMAIL: contato@institutopalestraitalia.org

TELEFONE: (31) 99345-2142

SITE: www.institutopalestraitalia.org



ACOMPANHE AS NOSSAS 

MÍDIAS SOCIAIS

https://www.instagram.com/institutopalestraitalia/
https://www.youtube.com/channel/UChkF0pzSlHj5_HUurUSn9cg
https://www.linkedin.com/company/instituto-palestra-it%C3%A1lia
https://www.facebook.com/institutopalestraitalia/
https://twitter.com/instpalestraita

